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Confira os destaques
PROGRAMAÇÃO 

A
programação é ex-
tensa e diversifica-
da. Mostra compe-
titiva de curtas e
longas-metragens.

Seminário Internacional com me-
sas temáticas discutindo o univer-
so do cinema de animação e suas
relações com a educação. Home-
nagens a pessoas que fazem da
sétima arte um mundo mais rico
e que agrada pessoas de várias
faixas etárias: empresários e pro-
dutores, atrizes, animadores. Fil-
mes de diferentes nacionalidades,
representantes do audiovisual
cearense e o melhor que tem sido
realizado atualmente no cinema.

Diante da gama de opções, se-
paramos os principais destaques
da programação que se estendo
do dia 28 de julho, próxima terça,
até o dia 4 de agosto.

Lembrando apenas que as cre-
denciais distribuídas gratuita-
mente (mediante a doação de um
quilo de alimento não-perecível)
entre o público não dão acesso às
noites de abertura e encerramen-
to do evento, aberta apenas para
convidados. Com a caneta ou lá-
pis na mão, faça sua própria se-
leção, escolha as atrações que
mais lhe agradam e monte sua
própria agenda da 19a- edição do
Cine Ceará. o

PRINCIPAIS ATRAÇÕES DO 19o- CINE CEARÁ*

MOSTRA COMPETITIVA

29/07 

Curtas 

- "Leituras Cariocas"
(Consuelo Lins, doc., 13 min,
RJ, 2009)
- "Selos" (Gracielly Dias,
ficção, 15 min, CE, 2008)
- "A Mulher Biônica"
(Armando Praça, ficção, 19
min, CE, 2008)

Longa 

- "O Prêmio" (El Premio), de
Alberto Chicho Durant (ficção,
35mm, 92 min, PER)

30/07 

Curtas 

- "Silêncio e Sombras"
(Murilo Hauser, Animação, 9
min, PR, 2008)
- "Passos no Silêncio" (Guto
Parente, ficção, 17 min, CE,
2008) 

Longa 

- "Os Deuses Quebrados"
(Los Dioses Rotos), de
Ernesto Daranas, ficção,
35mm, 96 min, CUB, 2008)

31/07 

Curtas 

- "Flores em Vida" (Rodrigo
Marques e Eduardo Consonni,
doc., 12 min, SP, 2008)
- "Josué e o Pé de
Macaxeira" (Diogo Viegas,
animação, 12 min, RJ, 2009)
- "A Montanha Mágica"
(Petrus Cariry, doc, 13 min,
CE, 2009)
- "Os Filmes que não Fiz"
(Gilberto Scarpa, ficção, 16
min, MG, 2008)

Longa 

- "Haroldo Conti - Homo
Viator", de Miguel Mato
(documentário, 2008, 90
min, ARG)

1/08 

Longas 

- "Se nada mais der certo"
(Jose Eduardo Belmonte ,
ficção, 2008, 120 min, BRA)
- "Coração do tempo"
(Corazón del tiempo), de
Alberto Cortés (ficção, 2008,
90 min, MEX)

2/08 

Curtas 

- "Vida Vertiginosa" (Luiz

Carlos Lacerda, ficção, 15 min,
RJ, 2009)
- "Bolívia te extraño" (Dellani
Lima e Joacélio Batista, exp.,
7 min, MG, 2009)
- "Sweet Karolynne" (Ana
Barbara Ramos, exp., 15 min,
PB 2009)
- "Os Sapatos de Aristeu"
(Renê Guerra, ficção, 17 min,
SP, 2008)

Longa 

- "O Homem que engarrafava
nuvens" (Lírio
Ferreira,documentário, 2008,
105 min, BRA)

3/08 

Curtas 

- "Nordeste B" (Mirela Kruel,
exp.,15 min, RS, 2008)
- "Superbarroco' (Renata
Pinheiro, ficção, 17 min, PE,
2008) 

Longas 

- "Pequeno Burguês -
Filosofía de Vida', (Edu
Mansur e Marcos Mazzola,
doc., 2008, 70 min, BRA)
- "À Deriva" (Heitor Dhalia,
ficção,103 min, BRA, 2009)

- Local: Centro Cultural Sesc
Luiz Severiano Ribeiro,
sempre a partir das 19h30,
exceto nos dias 01 e 02

(sábado e domingo), com
exibições a partir de 19h.

SEMINÁRIO E MOSTRA
DE ANIMAÇÃO

Local: Casa Amarela Eusélio
Oliveira. O horário das mesas
da manhã é de 10 às 13h. No
período da tarde, o horário é
de 15 às 18h.

Mostra Ibero-Americana de
Cinema de Animação, de 29
de julho a 8 de agosto, na
Casa Amarela Eusélio de
Oliveira. Confira programação
completa no site
www.cineceara.com.br. 

Para conferir as atualizações
sobre o seminário e a mostra,
confira www.animacaonuca.
blogspot.com/ 

HOMENAGEADOS 

- O Cine Ceará tem a tradição
de homenagear grandes
nomes do cenário cultural, do
Brasil e do exterior, com a
entrega do Troféu Eusélio
Oliveira. Na 19a- edição do
Cine Ceará, os homenageados
serão o animador Juan
Padrón; o criador do Espaço
Unibanco de Cinema,
Adhemar Oliveira; o
empresário e produtor Luis
Eduardo Girão; e a atriz e
cineasta Conceição Senna.

*Programação sujeita a alterações


